
Častrov 0-6 Košetice

Datum: 28. 09. 2014

Soutěž: IV. třída

K dalšímu zápasu cestoval B tým na ‘‘hřiště‘‘ Častrova, posledního celku tabulky IV.
třídy, který ještě nedokázal v dosavadním průběhu soutěže bodovat. Samotné
utkání nabídlo úctyhodných 90 minut koncentrované nudy, ze kterých vybočily snad
jen 2 až 3 akce našeho týmu. Od úvodního hvizdu nás začali častrovští borci
uspávat svou velmi rozvážnou rozehrávkou s mrzkými náznaky kreativity,
odpověděli jsme stejnou mincí, avšak ve 4 minutě se Most rozhodl neakceptovat
nastavený trend a proti všem předpokladům poslal kolmou přihrávku mezi obránce,
čímž šokoval všechny kromě Vodrážky, který si míč zpracoval a s přehledem
zakončil. Druhou branku obstaral po čtvrthodině hry spektakulární střelou ze 30
metrů T. Bejček. Dalších 25 minut se neslo ve znamení tempa z úvodu zápasu, až
ve 40 minutě zvýšil na 3:0 hlavou po rohovém kopu Radosta. Druhý poločas začal
stejně jako ten první, nedělo se vůbec nic, to se ale změnilo v 61 minutě, kdy došlo
k nejkrásnější akci zápasu, při které srdce košetického příznivce zaplesalo a šelest
na chvíli odezněla. T. Bejček ze standartní situace poslal milimetrový centr na
Vodrážku, který z první uklidil míč do brány – 4:0. Naše standartky byly v tomto
zápase nebývale úspěšné. To potvrdila situace z 82. minuty, kdy se míč po
rohovém kopu odrazil k Šádovi, jenž odmítl skorovat do prázdné poloviny brány a
míč drze poslal po zemi na druhou půlku brány, kde se v tu chvíli ocitalo asi 6 hráčů
z obou týmů, tato volba zakončení se ukázala jako mistrovská, neboť přes
překvapené obránce prošel míč na brankovou čáru, kde mu uhnul dezorientovaný
brankář a bylo to 5:0. Rád bych popsal i 6. gol Pospíchala, ale musím se přiznat, že
jsem v inkriminovaný moment sledoval, kterak si jemný podzimní vánek pohrává se
zlatavými listy topolů za hřištěm, což mi přišlo výrazně zajímavější než tento zápas
a tak jsem si golové akce nevšiml. Duel s Častrovem měl tedy zhruba stejný náboj
a tempo hry jako obvykle a určitě nebudu mluvit jen za sebe, když napíšu, že
absence zápasu v Častrově v příští sezoně je hlavní motivací k pospupu do III.
třídy. Autor: Martin Kos

Góly
Petr Radosta, Ondřej Šáda, Tomáš Bejček, Jan Vodrážka 2x, Pavel Pospíchal

Sestava
Jan Duffek, Petr Radosta, Michal Dvořák, Jiří Bejček, Martin Kos, Ondřej Šáda,
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Tomáš Bejček, Petr Bystričan, Zdeněk Most, Pavel Paťha, Jan Vodrážka

Střídali: Jan Mynařík, Pavel Pospíchal
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